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Wiąże w ciągu 4 minut, a po 15 minutach może byd w pełni obciążona. 

ZAKRES STOSOWANIA 
Do montowania okien sklepowych, maszyn, gzymsów, poręczy schodowych i 
balustrad balkonowych, ogrodzeo i drzwi, centralnego ogrzewania, do 
szybkiego montażu instalacji sanitarnych i elektrycznych, do szybkich na-
praw prefabrykowanych bloczków betonowych, do tamowania przecieków 
wody. 

WŁAŚCIWOŚCI: 

•  Tamuje przecieki wody 

•  Bardzo szybkie wiązanie - średnio 4 min.  

•  Nie zawiera chlorków 

•  Wiąże również pod wodą  

•  Wysoka wytrzymałośd początkowa 

 

Wygląd - Szary proszek  

Opakowania 

karton 5kg / 30kg (6x5 kg) w kartonach / 1080 kg (36x30 kg) / paleta 

worek 25kg (z wkładką foliową) / 1200 kg (48 x 25 kg) / paleta 

MAGAZYNOWANIE - 12 miesięcy od daty produkcji, jeżeli materiał jest 
przechowywany w nieuszkodzonych, oryginalnych opakowaniach w  su-
chych i chłodnych warunkach. Data produkcji jest wydrukowana na opako-
waniu. 

 

DANE TECHNICZNE: 

Typ produktu 

 

Cementowa zaprawa modyfikowana poli-
merami 

Gęstośd nasypowa proszku 1,41 kg/l EN 1015-6:1999/A1:2007 

Waga świeżej zaprawy 
2,0 kg/l EN 1015-6:1999/A1:2007 EN 1015-6:1999/A1:2007 

Waga związanej zaprawy 
1,8 kg/l EN 12190:2000 

Uziarnienie 
Dmax: 1 mm EN 12192-1:2002 

pH 
12,5 

Wytrzymałośd na zginanie 
po 28 dniach 

5 MPa EN 1015-11:2001/A1:2007 

Wytrzymałośd na ściskanie 
po 28 dniach 

30 MPa    EN 12190:2000 

Czas wiązania:  
początkowy: 2 minuty EN 196-3:2005 

 
koocowy: 4 minuty EN 196-3:2005 

Wytrzymałośd na odrywa-
nie od betonu 

1,5 MPa EN 1542:2000 

 

INSTRUKCJA STOSOWANIA 

ZUŻYCIE – 2kg do wypełnienia 1l objętości 

PODŁOŻE: Powierzchnia musi byd czysta, pozbawiona wszelkich zanieczysz-
czeo takich jak oleje, wosk, związki lateksowe, substancje pielęgnujące, pył i 
inne substancje. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – Wszystkie pęknięcia powinny mied minimal-
ną głębokośd 2 cm. Należy wykonad nacięcia w kształcie kwadratu, najlepiej 
w kształcie jaskółczego ogona do powierzchni, na którą materiał będzie 
nakładany; należy unikad kształtu "V". Czyścid powierzchnię do momentu, 
gdy będzie wolna od wszelkich niezwiązanych cząstek materiału; należy 
zwilżyd powierzchnię, jeżeli naprawiane miejsce nie jest przeciekiem wody . 

PROPORCJE MIESZANIA 

0,2 l wody na 1 kg suchej mieszanki; 1,1 l wody na 5 kg suchej mieszanki; 
5,5 l wody na 25 kg suchej mieszanki 
 

MIESZANIE - Wymieszad tylko taką ilośd zaprawy HIDROZAT, którą można 
nanieśd w ciągu 2 minut; w przypadku przecieku wody należy wymieszad 
jedynie taką ilośd materiału, którą można nałożyd rękoma. Do przygotowa-
nia zaprawy należy użyd plastikowego lub gumowego pojemnika, napełnid 
odpowiednią ilością zaprawy HIDROZAT, dodawad powoli wody aż do uzy-

skania konsystencji zaprawy cementowej. 1 kg zaprawy HIDROZAT wymaga 
ok. 0,2 l wody. 

NAKŁADANIE 

DO TAMOWANIA AKTYWNYCH PRZECIEKÓW 

Trzymad materiał w ręku lub na kielni do momentu wyczucia delikatnego 
ciepła lub do momentu rozpoczęcia wiązania, następnie docisnąd HIDROZAT 
mocno do otworu. Wywierad pełen nacisk, bez poruszania ręką lub kielnią. 
Nie należy zwalniad nacisku ręki bądź kielni zbyt szybko. Po zatrzymaniu 
aktywnego przecieku, należy bezzwłocznie usunąd nadmierną ilośd materia-
łu i kontynuowad do momentu wykooczenia pęknięcia. W przypadku dużych 
ciśnieo, w tunelach i piwnicach nie należy próbowad tamowad przecieku w 
jednym zabiegu. Wypełniad szczelinę stopniowo. Należy pozostawid szczeli-
nę otwartą w najniższym punkcie, aby zmniejszyd ciśnienie. Gdy HIDROZAT 
zwiąże, a przeciek zostanie zatamowany, można całkowicie wypełnid ubytki 
w powierzchni. 

DYLATACJE 

HIDROZAT jest produktem sztywnym (nie elastycznym). Po związaniu nie 
nadaje się do wypełniania lub zamykania dylatacji, z uwagi na to, że dylata-
cje są poddawane stałym ruchom. Niemniej jednak, używany jest do tamo-
wania przecieków wody w dylatacjach. Później, po wyschnięciu dylatacje 
wykaocza się materiałem elastycznym. 

KOTWIENIE ŚRUB LUB METALOWYCH PRĘTÓW W BETONIE LUB KAMIENIU 

Należy wywiercid otwór na tyle głęboki, aby odpowiednio zabezpieczył 
śrubę albo pręt, a także wystarczająco duży, żeby pozostało wokół przy-
najmniej po 10mm (średnica otworu większa o 20mm od średnicy kotwio-
nego elementu). Następnie wypełnid otwór zaprawą HIDROZAT i ubid tak, 
aby całkowicie wypełniła otwór. Natychmiast należy wycentrowad śrubę lub 
pręt nad otworem i wbid w świeżo nałożony HIDROZAT. Docisnąd mocno 
zaprawę HIDROZAT wokół śruby bądź pręta i utrzymywad w wilgoci przez 15 
minut. 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI – Narzędzia należy czyścid od razu po zakooczeniu 
pracy zanim zaprawa stwardnieje. Wyschnięte pozostałości materiału 
można usunąd tylko mechanicznie 

 

CZAS ZUŻYCIA - ok. 2 minuty 

OGRANICZENIA: 

Temperatura podłoża  +5°C min./ +25°C max. 

Temperatura powietrza  +5°C min./ +25°C max. 

Temperatura materiału  +5°C min./ +25°C max. 

 

Optymalny przedział temperatur dla aplikacji zaprawy HIDROZAT to od 
+15°C do +20°C. 

HIDROZAT wiąże w ciągu ok. 3 do 5 minut, w zależności od temperatury 
podłoża, wilgotności względnej powietrza oraz ilości dodanej wody, przy 
temperaturach podanych powyżej. 

W przypadku wysokich temperatur, gdy HIDROZAT wiąże bardzo szybko, 
należy zastosowad zimną wodę, aby opóźnid czas wiązania, umożliwiając 
nanoszenie materiału. W ekstremalnych warunkach należy przechowywad 
produkt w cieniu i dodawad lód do wody zarobowej. 

Przy niskich temperaturach, należy używad ciepłej lub gorącej wody do 
przygotowania mieszanki. W ekstremalnie niskiej temperaturze, tj. blisko 
0°C, należy podgrzewad materiał i używad gorącej wody. 

 

Zabezpieczyd świeżo nałożony materiał przed przemarzaniem, deszczem 
oraz innymi warunkami atmosferycznymi. Materiał nie powinien byd stoso-
wany jeżeli temperatura powierzchni, powietrza lub materiału wynosi          
< 5oC. 
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Zalecenie: pozostałości niezwiązanego materiału muszą byd zabezpieczone 
zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. 

Źródło informacji: wszystkie informacje techniczne zawarte w niniejszej 
karcie produktu zostały uzyskane w badaniach laboratoryjnych. Aktualne 
dane mogą byd różne w zależności od warunków pracy. 

Lokalne ograniczenia: w związku z lokalnymi zaleceniami nakładanie pro-
duktu może byd inne w różnych krajach. W celu wyjaśnienia właściwych 
instrukcji stosowania należy uzyskad specyfikację techniczną obowiązującą 
w danym kraju. 

Produkt drażniący. Zawiera cement. Działa drażniąco na oczy, skórę i drogi 
oddechowe. Kontakt ze skórą może powodowad nadwrażliwośd. W przy-
padku kontaktu z oczami przemyd natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąd 
porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyd dużą ilością 
wody. Chronid przed dziedmi. Więcej informacji na temat magazynowania i 
stosowania produktu można znaleźd w karcie bezpieczeostwa zawierającej 
dane dotyczące środków bezpieczeostwa, dane toksykologiczne i ekologicz-
ne. 


